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2 Use Latex em 3 passos

3 Estrutura Básica
Exemplo de arquivo .tex
Bibliografia: Exemplo de arquivo .bib

4 Objetos
Equações
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O que é Latex e por que usá-lo?
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Use Latex em 3 passos

Estrutura Básica
Objetos

Dicas Finais

Outline
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O que é Latex e por que usá-lo?

LATEX tem como objetivo prover uma linguagem de alto nı́vel
para acessar a linguagem do TEX para produzir artigos
acadêmicos organizados e padronizados.

A maioria dos artigos acadêmicos em áreas que usam
matemática em algum grau usam LATEX.

Permite controle global e local de layout, cor e fontes.

Não importa se você pula uma linha ou pressiona a tecla de
espaço mais de uma vez por acidente, nada muda no
documento final.

O resultado final é um arquivo em PDF bastante portátil.
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Use Latex in 3 steps

1 Instale um editor de LATEX.

2 Instale MikTEX: Provêm um conjunto de ferramentas
necessárias para prepare documentos usando a linguagem
TEX/LATEX. (Este software automaticamente se acopla ao editor
de LATEX)

3 Use o arquivo artigo simples.tex como modelo e siga os
passos a seguir.
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Exemplo de arquivo .tex
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Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .tex

O slides seguintes disseca os componentes de um documento de LATEX
básico.

Para produzir um documento em LATEX, você precisa de um arquivo .tex e um
arquivo .bib.
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Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .tex

Este é um exemplo da estrutura de um arquivo .tex:

\documentclass{article}

\usepackage{natbib}

\begin{document}

\author{Alan U. Tor}

\title{O Efeito do Preço sobre a Demanda}

\maketitle

\begin{abstract}

Escreva o resumo aqui.

\end{abstract}

Escreva o artigo aqui.

\bibliographystyle{econometrica}

\bibliography{simples}

\end{document}



Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .tex

\documentclass{article} <= DEFINE O TIPO DE DOCUMENTO QUE VOCE PRECISA.

\usepackage{natbib}

\begin{document}

\author{Alan U. Tor}

\title{O Efeito do Preço sobre a Demanda}

\maketitle

\begin{abstract}

Escreva o resumo aqui.

\end{abstract}

Escreva o artigo aqui.

\bibliographystyle{econometrica}

\bibliography{simples}

\end{document}



Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .tex

\documentclass{article}

\usepackage{natbib} <= CARREGA O PACOTE QUE VOCE PODE PRECISAR USAR.

\begin{document}

\author{Alan U. Tor}

\title{O Efeito do Preço sobre a Demanda}

\maketitle

\begin{abstract}

Escreva o resumo aqui.

\end{abstract}

Escreva o artigo aqui.

\bibliographystyle{econometrica}

\bibliography{simples}

\end{document}



Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .tex

\documentclass{article}

\usepackage{natbib}

\begin{document} <= INICIA O DOCUMENT0 E...

\author{Alan U. Tor}

\title{O Efeito do Preço sobre a Demanda}

\maketitle

\begin{abstract}

Escreva o resumo aqui.

\end{abstract}

Escreva o artigo aqui.

\bibliographystyle{econometrica}

\bibliography{simples}

\end{document} <= ...O FECHA.



Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .tex

\documentclass{article}

\usepackage{natbib}

\begin{document}

\author{Alan U. Tor} <= SEU NOME VAI AQUI.

\title{O Efeito do Preço sobre a Demanda} <= SEU TITULO.

\maketitle <= FAZ O TITULO E AUTOR APARECER NO DOCUMENTO.

\begin{abstract}

Escreva o resumo aqui.

\end{abstract}

Escreva o artigo aqui.

\bibliographystyle{econometrica}

\bibliography{simples}

\end{document}



Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .tex

\documentclass{article}

\usepackage{natbib}

\begin{document}

\author{Alan U. Tor}

\title{O Efeito do Preço sobre a Demanda}

\maketitle

\begin{abstract}

Escreva o resumo aqui. <= RESUMO VAI AQUI.

\end{abstract}

Escreva o artigo aqui.

\bibliographystyle{econometrica}

\bibliography{simples}

\end{document}



Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .tex

\documentclass{article}

\usepackage{natbib}

\begin{document}

\author{Alan U. Tor}

\title{O Efeito do Preço sobre a Demanda}

\maketitle

\begin{abstract}

Escreva o resumo aqui.

\end{abstract}

Escreva o artigo aqui.

\bibliographystyle{econometrica}

\bibliography{simple}

\bibliographystyle{econometrica}<= DEFINE O TIPO DE ESTILO DE BIBLIGRAFIA

\bibliography{simples} <= CARREGA SUAS REFERENCIAS

GUARDADAS EM: "simples.bib".

\end{document}



Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .tex
Assim, se você digitar esse conjunto de comandos em um editor de LATEX e compilar (geralmente o comando ou
botão é PDFLaTeX)...

\documentclass{article}

\usepackage{natbib}

\usepackage[ansinew]{inputenc} % Permite digitar os acentos diretamente.

\usepackage[portuguese]{babel} % Habilita a lı́ngua portuguesa

\begin{document}

\author{A. U. Tor\thanks{Agradeço a Odin pelos cometários bastante úteis.

a.u.tor@sms.ed.ac.uk} \\ Departmento de Economia \\ University of Edinburgh}

\title{O Efeito do Preço sobre a Demanda}

\date{}

\maketitle

\begin{abstract}

Este artigo analisa o efeito de um aumento no preço sobre a demanda.

\end{abstract}

\section{Introduç~ao}

Este artigo é baseado em \cite{Smith1776}, \cite{Keynes1936} e \cite{Becker1968}.

% (Detalhes sobre citacoes abaixo! Ignore as citaç~oes por enquanto.)

\section{Modelo}

$Q =\alpha+\beta P+ \epsilon$ % (Detalhes sobre equaç~oes mais abaixo!)

% (Ignore as equaç~oes por enquanto.)

\subsection{Soluç~ao}

$\frac{dQ}{dP}=\beta<0$

\section{Conclus~ao}

The effect is negative.

\bibliographystyle{econometrica} % (Detahes sobre bibliografia abaixo!)

\bibliography{simples} % (Ignore estes comandos por enquanto.)

\end{document}



Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .tex
... você terá um documento como este:
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Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .tex

Note que mais dois pacotes foram incluı́dos inputenc e babel, com as opções
entre colchetes. Eles permitem, respectivamente, a utilização de acentuação
gráfica e que as seções do documento sejam escritas em Português. Veja
detalhes sobre Instalação de Pacotes.
Note que para incluir sı́mbolos matemáticos e letras gregas é necessário
usar o código correspondente. A maioria dos editores de LaTeX possui teclas
de atalho para caracteres especiais. Desta forma, não é necessário lembrar
ou digitar nenhum destes códigos.
Note também que todo texto escrito após % não aparece no documento final.
\\ faz saltar para a próxima linha.

Se você tentar rodar este código (é aconselhável terminar de ler esta
apresentação antes) e não tiver usado o arquivo simples.bib file, você
receberá uma mensagem de erro. De fato, não é improvável que isto
aconteça, mesmo se (achar) que fez tudo corretamente. A seção Dicas finais
discute mais sobre isto.
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Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .bib

Ao escrever uma artigo com citações em LATEX, você precisa de
um arquivo adicional para guardar suas referências.

No exemplo anterior, um arqivo com extensão .bib deve estar
na mesma pasta.

Simplesmente digite como no slide abaixo em um outro novo
arquivo do editor de LATEX ou qualquer processador de texto (o
bloco de notas é mais que suficiente):
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Exemplo de arquivo .tex
Bibliografia: Exemplo de arquivo .bib

Bibliografia

@ARTICLE{Becker1968,

title = {Crime and Punishment: An Economic Approach},

author = {Becker, Gary S.},

year = {1968},

journal = {Journal of Political Economy},

volume = {76},

pages={169-217},

}

@Book{Smith1776,

author={Adam Smith},

title={An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations},

publisher={London: W. Strahan and T. Cadell},

year=1776,

edition={},

}

@Book{Keynes1936,

author={John Maynard Keynes},

title={The General Theory of Employment, Interest and Money},

publisher={Palgrave Macmillan},

year=1936,

edition={},

}
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Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .bib

E salve como .bib (digite isto, já que esta extensão dificilmente
será uma opção disponı́vel se estiver usando um editor de
texto)

No presente exemplo, nomeie o arquivo como “simples”.

Depois de compilar (PDFLaTeX) uma vez, rode o commando
(ou aperte o botão) BibTeX no seu editor de LATEX, e então
compile novamente duas vezes.
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O que é Latex e por que usá-lo?
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Estrutura Básica: Exemplo de arquivo .bib

De novo, não é necessário digitar tudo isso. Estes códigos
estão disponı́veis na internet para a maioria dos artigos.

Com este dispositivo, só aparecerão no texto os artigos que
forem citados.

Com estes dois arquivos salvos na mesma pasta, você está
pronto para voltar para a seção Estrutura Básica e rodar o
código.
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Equações

Em um documento em LATEX, é muito fácil escrever equações:

Q = α+ βP + γI + ε (1)

1 + 2 + · · ·+ n =
n(n + 1)

2
(2)
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Equações

As equações anteriores aparecerão se digitar:

\begin{equation}

Q =\alpha+\beta P+ \gamma I+\epsilon

\end{equation}

\begin{equation}

1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}

\end{equation}

Não se assuste com a quantidade de códigos. A maioria dos editores de
LATEX tem botões que ao serem clicados escrevem o código da letra grega ou
notação matemática que precisa.
Um recurso bastante útil para equções mais complicadas, mas
frequentemente utilizadas é a Wikipedia. Ela tem todas a maioria das
equações escritas em código de LATEX. Apenas procure pela fonte geradora
da página correpondente.
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Gráficos

Um gráfico vale mais do que 1000 palavras.

Figura: Oferta X Demanda
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Gráficos

Código correspondente:

\begin{figure}

\includegraphics[width=4cm]{market.jpg}\\

\caption{Oferta X Demanda}

\end{figure}

Sua figura/gráfico (neste caso: market.jpg) deve estar na
mesma pasta. (Também é possı́vel difitar o caminho para outra
pasta)

Tipo de arquivos compatı́veis : pdf, png, jpg etc

Mais uma vez, a maioria dos editores de LATEX possui botões de
atalho para isto também. Clique no botão de atalho para que o
software digite o código para você.
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Tabelas

Tabela: Estimação da Função Demanda

(1) (2) (3)
Demand Demand Demand

(Domestic)

Constant 0.87** 0.71** 0.91***
(0.41) (0.27) (0.00)

Price -0.87*** -0.71*** -0.60***
(0.21) (0.17) (0.00)

Income 8.11*** 9.34***
(2.20) (0.00)

Observations 5435 5435 2319
R2 0.90 0.92 0.91
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabelas
Código correspondente:

\begin{table}\footnotesize

\begin{center}

\caption{Estimaç~ao da Funç~ao Demanda}

\begin{tabular}{lccc}

\toprule

& (1) & (2) & (3)\\

& Demand & Demand & Demand\\

& & & (Domestic)\\

\hline

& & & \\

Constant & 0.87** & 0.71** & 0.91*** \\

& (0.41) & (0.27) & (0.00)\\

Price & -0.87*** & -0.71*** & -0.60*** \\

& (0.21) & (0.17) & (0.00)\\

Income & & 8.11*** & 9.34***\\

& & (2.20) & (0.00)\\

& & & \\

\midrule

Observations & 5435 & 5435 & 2319\\

$R^{2}$ & 0.90 & 0.92 & 0.91\\

\bottomrule

\multicolumn{4}{l}{ *** p$<$0.01, ** p$<$0.05, * p$<$0.1} \\

\end{tabular}

\end{center}

\end{table}
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Tabelas

Novamente, a maioria dos editores de LATEX possui botões de
atalho para isto também. Clique no botão de atalho para que o
software digite o código para você.

André Loureiro Um Tutorial de Latex usando Latex 26/ 28
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Evite erros comuns

Não referencie objetos (equações, gráficos, tabelas etc) manualmente. Use o
comando \label{ } na mesma linha do objeto e o nome desejado entre as
chaves para identificar o objeto. No texto, escreva \ref{ } com o mesmo
nome para referenciá-lo
Todo comando iniciando com \begin{ } precisa terminar com o
correspondente \end{ }.
Cuidado ao digitar parentenses, colchetes e chaves para não deixar de
escrever os ) ] } correspondentes.
Coloque as figuras e arquivos bib na mesma pasta ou escreva o caminho
correto.
Como visto acima, alguns caracteres possuem significado especial e não
podem ser digitados diretamente. Para usar # $ % ˆ & { } ˜ \, é necessário
digitar, respectivamente:

\# \$ \% \textasciicircum{} \& \_ \{ \} \~{} \textbackslash{}
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Não tema mensagens de erro

Mensagens de erro parecem ser obstáculos a se vencer, mas na verdade são
instrumentos úteis para identificar erros: o que aconteceu e em que linha.

O que foi visto até aqui é sufuciente para escrever um artigo em LATEX. No
entanto, deve ficar claro que erros acontecerão e mensagens de erro vão
aparecer.

Há um excelente Wikibook sobre LATEX (http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX,
em inglês) que pode ser útil também para entender melhor os possı́veis
erros.

Mas antes de fazer qualquer coisa, você precisa sair da tela de erros (ou
avisos). A forma mais comum é digitar x e pressionar a tecla enter.

Então leia a mensagem e procure pelo erro na linha indicada. (“Ctrl+=”Faz o
número das linhas aparecer.)
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